
  

 

خطـــة من أجل 
 الرعاية
 والفرص

  

في أونتاريوالمسنين رعاية   

خدمات خاصة لهم ولعائالتهم،  ن إلىو المسنيحتاج  . 2040في عام ماليين  4.5لى إحاليا مليون  2.4المسنين من يتوقع أن يرتفع عدد 
 ة تتعلق بالخدمات الصحية و جودة الحياة. إضافيمما يترتب عليه تكاليف 

في البيوت  للمسنينجتماعي، تعمل أونتاريو على زيادة فرص الرعاية افي العيش باستقاللية ونشاط وتواصل  المسنينومن أجل مساعدة 
نتاريو للتأمين الصحي و أكثر من خالل برنامج أعاما ف 65لكل من بلغ من العمر  مجاناتقديم الدواء  في ذلكبما ، وفي تجمعاتهم المحلية

   طويلة المدى.الر في خدمات المستشفيات ودعم الرعاية ستثما، واال+OHIP المحسن

  

بلغ من وصفات دواء مجاني لكل شخص 
عاما فأكثر  65العمر   

  

 توفير رعاية طويلة المدى أفضل
 

للمسنينبرنامج البيت الصحي    

بلغ لكل من  تقديم وصفات الدواء المجانية
من خالل برنامج كثر أف عاما 65 من العمر

 +OHIP ونتاريو للتأمين الصحي المحسنأ
 حتياجهمعند ا للمسنينلضمان توفر الدواء 

حذف خصومات  عن طريقتي ذلك أليه. ويإ
الدواء  لمن يتلقون إعاناتالسنوية  الدفع

في  المسنمما يوفر على ، والدفع التشاركي 
 سنويا. ا  دوالر  240أونتاريو مبلغ 

 ىطويلة المدالسرير للرعاية  30,000توفير 
لتقديم  ةعوام المقبلأعلى مدار العشرة 

لألشخاص الذين ال يستطيعون المساعدة 
ر راحة البال يوتوف –العيش بصورة مستقلة 

 رعايتهم.ألشخاص الذين يتولون ل

في المسنين يدرك البرنامح تكاليف عيش 
بيوتهم، حيث يريدون اإلقامة. يقدم البرنامح 

في السنة  ا  دوالر  750 إلى قد تصل مساعدة
 تتجاوز لمسنين للبيوت المستحقة وتعود 

سنة لتمكينهم من العيش بصورة  75رهم اعمأ
  مستقلة والمساعدة في صيانة بيوتهم.

 

 وصفات دواء مجانية 

 تقوم أنتاريو بما يلي:

 للتأمين الصحي المحسن أونتاريو من خالل برنامج  عاما فأكثر 65بلغ من العمر لكل من  تقديم وصفات الدواء المجانية
OHIP+  ن يتلقون لم السنوية تي ذلك من خالل حذف خصومات الدفعأليه. ويإ احتياجهمعند  للمسنينلضمان توفر الدواء
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دخال وصفات إسنويا. ويأتي هذا اإلجراء بعد  ا  دوالر  240مبلغ أونتاريو في  المسنمما يوفر على ، التشاركيعانات الدواء والدفع إ
المجانية أصبحت  ءأن وصفات الدوا مما يعنى، 2017 عام في موازنة الخامسة والعشريندون سن  لجميع من همالدواء المجانية 

 شخص.مليون  6.4، أي بواقع شخصين مقيمين في أنتاريو من بين كل واحدمتاحة ل

  للتأمين الصحي المحسنأونتاريو وصفة طبية ببرنامج  4,400تغطية OHIP+  ،أدوية الكوليسترول، وضغط الدم،  بما في ذلك
 السكري، والربو.الداء وأمراض الغدة الدرقية، و 

 برنامج البيت الصحي للمسنين 
 تقوم أنتاريو بما يلي:

 في بيوتهم، حيث يريدون اإلقامة. يقدم البرنامح المسنين . يدرك البرنامح تكاليف عيش للمسنين دخال برنامج البيت الصحي إ
سنة لتمكينهم من العيش  75تجاوز عمرهم لمسنين دوالر في السنة للبيوت التي المستحقة وتعود  750 إلى قد تصل مساعدة

   بصورة مستقلة وتعويضهم عن تكاليق صيانة بيوتهم.

 عندما يحد المرض أو قلة الحركة من قدرتهم على صيانة بيوتهم. للمسنينلحياة تحسين جودة ا  

  ن في تصميم البرنامج بما في ذلك بنود التكاليف المستحقة التغطية في البرنامج.يوغيرهم من المعنيالمسنين استشارة جمعيات  

 

 للمسنين مزيد من الرعاية 
 نتاريو بما يلي:و تقوم أ

  2022حلول عام ب راسري 5,000ضيف مما ي   ،سنوات 10على مدار  طويلة المدىالرعاية جديد للسرير  30,000توفير – 
إلى ضافة باإلة الجديدة العيش بمفردهم وتوفير راحة البال لمن يتولون رعايتهم. تأتي األسر   مكنهمالذين ال ي شخاصمساعدة األل

 . ي عاد تطويرها حاليا  سرير قائمة  30,000

 القدرة  مشكالتنتظار ومعالجة الالحصول على رعاية أفصل، وبالتالي تقليل فترات ا من خالل تحسين فرص فياتتحسين المستش
مار حكومي في قطاع ثمما يشكل أكبر است ، في المستشفيات ةإضافي دوالر مليون 822ر استثماستيعابية من خالل الا

دوالر على مدار عشر سنوات في بناء وتجديد  مليار 19ر استثمايضا بأالمستشفيات على مدار عقد من الزمن. وتقوم المقاطعة 
 وأفضل. المستشفيات من أجل تقديم خدمات أسرع

 في المتوسط ياربع ساعات يومأ إلى من الرعاية الطويلة المدى ينزيادة عدد ساعات الرعاية اليومية للمستفيد.  

  يصهم بالخرف بغض النظر عن مكان سكنهمتم تشخ شخصا   14,000 لنحوضمان تقديم رعاية منتظمة وعادلة.  

  من مليون ساعة 2.8المحلية، وهذا يشمل توفير  مجتمعاتوفي ال الصحية في المنزلكثر لتلقي خدمات الرعاية أتوفير فرص 
  على مدار الثالث سنوات المقبلة.دوالر مليون  650ر استثما من خاللزيارة تمريضية  284,000الدعم الشخصي و 
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  ومفعمة بالنشاط ليعيشوا حياة صحية للمسنينتوفير المساعدة 
 نتاريو بما يلي:و تقوم أ

  وتوفير خدمة  ،موحد لكافة الخدمات تطوير موقع إلكترونيبما في ذلك  ،الخدمات الحكومية إلى من الوصولالمسنين تمكين
  لغة. 150 بأكثر منالخط بيمكن االتصال حيث  ،ساعة في اليوم 24على مدار  الهاتفي تصالالا

  في  للمسنيننشطة الحياة المراكز من  ةشبك تعزير وتوسيعب المحلي هممجتمععلى العيش بنشاط وتواصل مع المسنين مساعدة
  جاء المقاطعة.أر كافة 

  المحلي.من استئجار مسكن بتكلفة ميسرة وتلقي الرعاية في البيت والمجتمع المسنين لتمكين  إعانة إضافية  200توفير  

 ي، حكومتحسين الخدمات في المجتمعات المحلية، وزيادة فرص التعليم ال عن طريق للمسنينإلساءة لتصدي لستمرار في االا
  .وتدريب مزودي الخدمات


